
POKOK DOA UMUM JOY 

1. Bersyukur untuk pemeliharaan Allah kepada persekutuan JOY melalui dukungan doa dan dana dari 

alumni, joyer mahasiswa dan pendukung.  

2. Doakan agar semakin banyak alumni yang bisa terlibat mendukung persekutuan JOY.  

3. Doakan untuk hikmat bagi pekerja untuk menjalin relasi dengan alumni, sehingga relasi JOY dengan 

alumni semakin baik. 

4. Doakan untuk kecukupan dana staf dan operasional bulan ini. 

5. Doakan untuk kebutuhan staf (terkhusus staf cowok).  

6. Doakan untuk fokus JOY tahun 2019: teachable spirit, regenerasi (penjangkauan di kampus-kampus 

yang sudah ada CG), dan online ministry agar Tuhan berkati membawa kemuliaan bagi Tuhan 

7. Doakan agar SC dapat dipakai sebagai tempat meeting point sehingga joyer dapat berinteraksi dan 

membangun relasi yang baik dengan belajar kelompok dan kegiatan yang lain dan bermanfaat.Doakan 

untuk langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka pengadaan gedung pertemuan.  

8. Doakan agar Tuhan memberikan hikmat dan komunikasi yang baik di antara board. 

9. Doakan untuk proses mass meeting new project, supaya dapat menemukan bentuk mass meeting 

yang tepat untuk menjangkau mahasiswa. 

10. Doakan workshop yang diadakan di JOY dan pelatihan di JOY. 

11. Doakan untuk persiapan pengajar dan teman-teman semangat untuk belajar. 

12. Doakan agar setiap joyer mengalami Tuhan secara pribadi. Doakan untuk relasi dengan Tuhan melalui 

QT, doakan agar joyer terus berjuang untuk QT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senin, 25 Februari 2019 

POKOK DOA JOYERS 

Adet (CG Yosua) 

❖ Bersyukur untuk berkat Tuhan kepada saya 
dan keluarga 

❖ Doakan kesehatan dan pekerjaan orang tua 
❖ Doakan manejemen waktu dan keuangan 
❖ Doakan proses pembuatan alat TA yang 

sekarang sudah mencapai 30% dan skripsi 
❖ Doakan relasiku dengan Tuhan, orang tua dan 

di sekitar saya 
❖ Doakan setiap pergumulanku dan teman 

teman ministry dan CG 

Wulan (CG Yosua) 

❖ Bersyukur untuk berkat Tuhan untukku dan 
orang-orang terdekatku 

❖ Doakan untuk pergumulan orang-orang yang 
kusayangi 

❖ Doakan bisa menjadi berkat bagi orang lain 

Shella (CG Yosua) 

❖ Bersyukur untuk berkat Tuhan 
❖ Doakan untuk kesehatan keluarga dan saya 
❖ Doakan agar pekerjaan orang tua diberkati 
❖ Doakan untuk semangat studi di semester ini  
❖ Doakan untuk relasiku dengan Tuhan lebih 

baik lagi 

Juan (CG Yosua)  

❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam 
hidup 

❖ Doakan studiku, dalam menyelesaikan tugas 
agar dimampukan 

❖ Doakan kesehatanku khususnya telingaku 
agar cepat sembuh 

❖ Doakan pekerjaan dan kesehatan orang tua 
agar selalu diberikan kemampuan 

❖ Doakan relasiku dengan Tuhan dan 
pelayananku 

Awi (CG Yosua) 

❖ Bersyukur sudah melewati satu tahap lagi di 
kampus 

❖ Bersyukur karena bisa berproses bersama 
Tuhan lewat QT 

❖ Doakan ada satu nilai yang kurang utk 
persyaratan wisuda, dan terancam tidak bisa 
ikut wisuda semester ini.  Doakan supaya 
Kaprodi dengan kebijakannya bisa membantu 
menyelesaikan ini 

❖ Doakan kesehatan keluarga, orang tua di 
Kalbar, dan adik di Semarang 

Jojo (CG Yosua) 

❖ Bersyukur untuk kasih Tuhan selama ini 
❖ Doakan perkuliahan semoga makin semangat 

dan diberi hikmat oleh Tuhan 
❖ Doakan semoga Tuhan tetap beri kesehatan 
❖ Doakan manajemen waktu dan keuangan, 

supaya bisa mengatur kehedonan diri sendiri  
❖ Doakan relasi yang semakin intim dengan 

Tuhan 
❖ Doakan pelayanan di ladang Tuhan 
❖ Doakan untuk keluarga, semoga terus diberkati 

Tuhan 
❖ Doakan pergaulan, agar tidak jatuh pada 

lubang yang salah 

Gio (CG Yosua) 

❖ Bersyukur atas berkat minggu ini 
❖ Doakan kesehatan dan berkat yang diterima 

orang tua 
❖ Doakan untuk proses pkl yang sedang berjalan 
❖ Doakan untuk proses pembuatan laporan 
❖ Doakan managemen waktu dan keuangan 
❖ Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan sesama 

Ani (CG Ifon)  

❖ Bersyukur  untuk  kesehatan dan  berkat  yang  
selalu  Tuhan  limpahkan buat  keluarga  

❖ Doakan  adik  Ance  dan Ami  yang  sedang 
persiapkan diri  buat  UN, khususnya  buat  adik 
Ami  semoga  tidak  ada  efek  buruk akibat 
kecelakaannya 

Enny (CG Ifon) 

❖ Doakan untuk kesehatanku supaya cepat pulih 
dari sakit tipes 

❖ Doakan untuk semangat kerja tesisku, supaya 
menunda-nunda untuk mengerjakannya 

Oya (CG Sandra) 

❖ Doakan kesehatan dan persiapan PKL agar 
sehat selalu 

Yuyun (CG Sandra) 

❖ Doakan kesehatan dan semangat untuk PKL  
❖ Doakan untuk mama dan bapa di Kupang agar 

sehat selalu dan ade-ade biar semangat 
sekolah  

Dian (CG Ester)  

❖ Bersyukur penyertaan Tuhan hingga saat ini 
❖ Doakan komitmen saat teduh dan datang CG 
❖ Doakan orang tua dalam pekerjaan 
❖ Doakan kuliah saya 



Selasa, 26 February 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Pokok Doa_HR Department 

❖ Doakan untuk proses pembuatan kurikulum 
supaya segera selesai 

❖ Doakan untuk kebutuhan fasilitator workshop 
tahun ini 

❖ Doakan untuk pelatihan pertama supaya 
teman-teman JOYer boleh belajar banyak hal 
dari training di JOY 

❖ Doakan proses adaptasi pengajar untuk kelas-
kelas yang harus diberikan lewat mentoring 

❖ Doakan untuk proses mentoring para staff 
❖ Doakan untuk proses penerimaan calon staff 

yang baru supaya bisa berjalan lancar dan 
pelatihan calon staff bisa segera berlanjut 

Presti_Kadep HR Department 

❖ Doakan bisa manajemen kesehatan dan 
manajemen stress dengan baik 

❖ Doakan supaya semangat untuk belajar 
❖ Doakan supaya diberi hikmat dan kesabaran 

dalam mendampingi mahasiswa 

Agnes_Ass. Staff HR Department 

❖ Bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan 
sepanjang minggu ini 

❖ Doakan untuk terus semangat belajar 
❖ Doakan untuk pendampingan di MC dan 

Multimedia, untuk kebutuhan leader dan 
anggota baru di masing-masing ministry 

❖ Doakan untuk mama, papa, dan adik-adik agar 
sehat selalu dan bersukacita dalam tanggung 
jawab masing-masing 

❖ Doakan agar diberi hikmat dalam mengajar dan 
mentoring di pelatihan dan pertemuan-
pertemuan 

 

POKOK DOA JOYERS 

Natalia (CG Edwin) 

❖ Bersyukur untuk semua berkat Tuhan 

❖ Doakan target tahun ini, semoga bisa semua 

tercapai terutama dalam hal studi 

❖ Doakan teman-teman ministry, semoga tetap 

semangat untuk melayani Tuhan di JOY dan 

lingkungan 

❖ Doakan kesehatan orang tua dan keluarga di 

kampung semoga sehat selalu 

❖ Doakan relasi dengan sesama dan terlebih 

dengan Tuhan 

Dian (CG Sandra) 

❖ Bersyukur untuk nilai yang sudah keluar dan 
semangat kuliah di semester baru, biar lebih 
giat dari semester sebelumnya 

❖ Doakan kesehatan mama dan bapa agar sehat 
selalu  

Tina (CG Sandra) 

❖ Doakan buat perjalan mama dan bapa ke Serui 
agar berjalan dengan lancar 

❖ Doakan buat semangat dalam semester baru 

dan doakan adik-adik di Papua biar sehat slalu 

dan semangat sekolah  

Felly (CG Yosua)  

❖ Bersyukur telah bertambah usia yang ke-22 
tahun. Doakan semoga semakin dewasa dalam 
pertumbuhan iman. Doakan untuk kesehatan 
semoga semakin berhikmat menjaga kesehatan  

❖ Doakan untuk pengerjaan skripsi dan proses 
bimbingan semoga berjalan dengan lancar 

❖ Doakan untuk keluarga di Kalimantan 
khususnya buat orang tua semoga diberikan 
kelancaran rezeki dan kesehatan juga 

❖ Bersyukur kakak sudah keterima kerja jadi 
apoteker. Doakan semoga kakakku bisa 
semangat dan bisa bersosialisasi dengan 
lingkungan kerjanya yang sekarang 

Nael (CG Yosua) 

❖ Doakan pengerjaan skripsi & proses bimbingan 
❖ Doakan untuk biaya kuliah dan sehari-hari biar 

Tuhan cukupkan 
❖ Doakan kesehatanku & keluarga di Kalimantan 
❖ Doakan biar aku lebih berhikmat dalam 

mengatur waktu dan keuanganku 
❖ Doakan tidak bermalasan mengerjakan skripsi 

Kris (CG Yosua) 

❖ Doakan dana kuliah agar Tuhan cukupkan 
❖ Doakan pelayananku di CG dan ministry agar 

tetap menjadi berkat untuk teman-teman 
❖ Doakan agar aku tetap semangar berjuang 

dengan komitmenku 

Rostori (CG Edwin) 

❖ Bersyukur  hingga saat ini  masih  diberikan 
nafas kehidupan kesehatan, kekuatan, dan  
umur yang panjang 

❖ Doakan kuliah semoga selalu lebih semangat 
❖ Doakan untuk  kesehatan orang tua,  semua 

keluarga, dan pekerjaan  
❖ Doakan untuk relasi aku sama Tuhan dan 

teman-teman 



Rabu, 27 Februari 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Pokok Doa_CMD 

❖ Doakan pembicara retreat doa untuk bulan Mei 
❖ Doakan untuk hikmat para staf dalam 

mendampingi mahasiswa 
❖ Doakan agar ada teman-teman baru dari 

angkatan 2018 di CG 
❖ Doakan agar Joyers semangat untuk QT dan 

menjangkau 

Riana_Kadep CMD 

❖ Doakan untuk kesehatanku, agar flu segera 
pulih 

❖ Doakan untuk jadwal pemeriksaan ginjal 
tanggal 8 agar Tuhan sertai 

❖ Doakan untuk hikmat dalam pelayanan 
(pendampingan, konseling, mengajar, sharing 
firman), khususnya menyesuaikan mengajar 
dari yang biasanya 4 minggu menjadi 2 minggu, 
agar aku bisa menyesuaikan materi dan lama 
pelatihan 

❖ Doakan untuk proyek pribadiku menulis buku 
biar bisa selesai sesuai target  

❖ Doakan untuk orang tua dalam masa tua 
mereka dapat terus merasakan penyertaan 
Tuhan dan hidup di dalam iman 

Astry_Ass. Staf CMD 

❖ Doakan agar diberi hikmat dan kepekaan untuk  
mendampingi teman di CG Sandra dan CG Ifon  
sesuai kebutuhan mereka, supaya mereka juga 
bertumbuh makin mengenal Tuhan  

❖ Doakan agar tetap semangat membekali diri 
❖ Doakan untuk rencana pertengahan Maret ini, 

biar Tuhan cukupkan segala kebutuhan dan 
menyertai proses selanjutnya. 

Ria _Calon Staff CMD 

 

POKOK DOA LEADERS 

Ester_CG Leader  

❖ Bersyukur untuk berkat Tuhan selama satu 
minggu ini 

❖ Bersyukur untuk anak cell group yang mau 
berkomitment untuk datang cell group 

❖ Doakan orang tua saya dalam pekerjaan 
❖ Doakan relasi saya dengan Andrie 
❖ Doakan agar Tuhan sediakan leader baru untuk 

cell group  
 

Edwin_CG Leader 

❖ Bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup 
saya 

❖ Doakan kesehatan pribadi, orang tua dan 
keluarga  

❖ Doakan buat usaha dan pekerjaan orang tua 
❖ Doakan buat kuliah tetap semangat dan lancar 
❖ Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama 
❖ Doakan supaya bisa mengatur waktu dan 

keuangan dengan baik 
❖ Doakan tetap semangat dalam pelayanan di 

JOY, karena sedang jenuh sekali dalam 
pelayanan  

Yosua_CG Leader 

❖ Doakan untuk komitmen dalam perkuliahan 
❖ Doakan semangat pelayanan 
❖ Doakan management keuangan 
❖ Doakan relasiku dengan Tuhan  

Sandra_CG Leader 

❖ Doakan kesehatan mama yang sedang sakit 
dan doakan kebutuhan keuangan untuk PKL 
dan berdoa relasi bersama Tuhan biar lebih 
rajin QT 

Ifon_CG Leader 

❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai 
saat ini 

❖ Doakan untuk kelancaran studi saya, Fanti, Sri 
dan Herni 

❖ Doakan kesehatan saya keluarga 
❖ Doakan untuk teman-teman CG biar tetap 

semangat dalam pelayanan 
❖ Doakan biar berkat selalu dilancarkan 

 

POKOK DOA JOYERS 

Pidang (CG Edwin) 

❖ Bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus sampai 
detik ini di hidupku 

❖ Doakan untuk pendadaranku minggu depan, 
semoga berjalan dengan lancar sesuai 
kehendak Tuhan 

❖ Doakan kesehatanku dan orang tua serta rejeki 
yang cukup di dalam keluarga 

❖ Doakan untuk pergumulan dan pekerjaan 
kakakku, semoga dia selalu mengandalkan 
Tuhan dalam setiap keputusannya 

❖ Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesamaku 

 

 



Kamis, 28 Februari 2019 
 
POKOK DOA KHUSUS 

Gina_Direktur JOY 

❖ Bersyukur kesehatan sudah lebih baik (tersisa 
flu saja) 

❖ Doakan segala persiapan untuk Juli supaya 
diberi hikmat dalam segala pengurusan berkas 

❖ Doakan hikmat dalam mempersiapkan board 
meeting April nanti 

Pokok Doa_Management Department 

❖ Doakan untuk kesehatan Pak Sugeng 
❖ Doakan kecukupan kebutuhan dana staf dan 

dana operasional 
❖ Doakan agar bisa menjaga relasi dengan alumni 

maupun pendukung 

 

POKOK DOA JOYERS 

Putri (CG Ester)  

❖ Bersyukur atas penyertaan Tuhan hingga saat 
ini  

❖ Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama  
❖ Doakan agar dapat membagi waktu antara 

study dan pelayanan  
❖ Doakan untuk penelitianku bulan ini dan bulan 

depan agar dapat berjalan lancar dan sesuai 
target yang telah ditentukan  

❖ Doakan untuk keluargaku dan aku pribadi  

Niko (CG Ester)  

❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan 
❖ Doakan untuk manajamen keuangan  
❖ Doakan untuk selalu semangat dalam 

perkuliahan dan mengerjakan tugas-tugas 

Putri.D (CG Ester) 

❖ Bersyukur bisa kumpul dengan CG 
❖ Doakan untuk relasi dengan Tuhan dan sesama 
❖ Doakan kesehatan orang tua dan diri sendiri 
❖ Doakan pergumulan dalam mengampuni, 

keegoisan diri, dan iri hati  

Aquela (CG Ester) 

❖ Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 
satu minggu  

❖ Doakan untuk kesehatan keluarga 
❖ Doakan pekerjaan orang-orang yang bekerja 

dalam keluarga 
❖ Doakan buat studi 

 

Thalia (CG Ester) 

❖ Bersyukur atas berkat Tuhan karena ada jiwa 
yang tertolong atas penyertaan Tuhan lewat 
Thalia 

❖ Bersyukur atas kesehatan diri dan orang tua 
❖ Doakan kesehatan dan rezeki orangtua  
❖ Doakan studiku semester ini 
❖ Doakan pergumulanku agar selalu dalam 

penyertaan Tuhan 
❖ Doakan relasi dengan Tuhan dan semangat 

Garry (CG Ester)  

❖ Bersyukur atas penyertaan Tuhan selalu dalam 
hidupku 

❖ Bersyukur sudah sembuh dari sakit 
❖ Doakan agar bisa berhikmat dengan kesehatan 
❖ Doakan untuk study dan pelayanan bisa 

berjalan dengan lancar 

Ody (CG Ester) 

❖ Bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan 
❖ Doakan agar saya tidak berlarut-larut dalam 

masalah yang saya hadapi 
❖ Doakan agar diberikan jalan keluar dari 

masalah yang saya hadapi 
❖ Doakan untuk perkuliahan saya, semoga saya 

tidak malas-malasan lagi 
❖ Doakan buat komitmen saya di JOY dan CG 
❖ Doakan buat relasi saya dengan Tuhan dan 

sesama 

Nia (CG Edwin) 

❖ Bersyukur untuk semua berkat Tuhan 
❖ Doakan untuk target tahun ini, semoga bisa 

tercapai terutama dalam hal studi 
❖ Doakan buat teman-teman ministry, semoga 

tetap semangat untuk melayani Tuhan 
❖ Doakan kesehatan orang tua dan keluarga di 

kampung semoga sehat selalu 
❖ Doakan buat relasi dengan sesama dan terlebih 

dengan Tuhan  

Ola (CG Edwin) 

❖ Bersyukur hari Sabtu lalu sudah wisuda 
❖ Doakan untuk rencana selanjutnya agar Tuhan 

beri hikmat 
❖ Doakan untuk rencana proses pemakaman 

nenek agar berjalan lancar 

Cindy (CG Ester) 

❖ Bersyukur bisa berkumpul teman-teman CG 

❖ Doakan untuk kesehatan orang tua dan aku 

❖ Doakan untuk kuliahku dan kimitmenku 

 



Jumat, 29 Februari 2019 

POKOK DOA KHUSUS 

Mass Meeting Department 

❖ Doakan project online ministry bisa berjalan 
dengan baik, doakan kesehatan para tim 

❖ Doakan agar proses mass meeting new project 
agar dapat menentukan pelayanan yang tepat 
nantinya 

❖ Doakan agar para coach dan staf pendamping 
diberi hikmat dalam mendampingi para joyer 

Villy_Kadep Mass Meeting Department 

❖ Bersyukur karena Tuhan baik 
❖ Doakan untuk berhikmat dalam segala hal 

Geti_Ass Staff MMD 

❖ Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam 
seminggu kemarin 

❖ Doakan kesehatan dan pekerjaan orang tua di 
Mamuju 

❖ Doakan kesehatan dan pekerjaan Ab dan Yesti 
❖ Doakan untuk proses pendampingan di EQ, 

Publishing, dan Fellowship semoga diberikan 
hikmat dalam setiap proses pendampingan 

❖ Doakan segala proses persiapan pernikahan 
Ochie, kiranya Tuhan yang membantu dan 
memberkati  

Megan_karyawan MMD 

❖ Doakan untuk proses pencarian kampus 
❖ Doakan untuk bisa lebih berhikmat dengan 

waktu  
❖ Doakan untuk rezeki dan kesehatan keluarga di 

rumah 
 

POKOK DOA LEADERS 

Putri_Leader Equipment  

❖ Bersyukur penyertaan Tuhan buat keluargaku  
❖ Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam 

hidupku 
❖ Doakan kandungan kakak iparku tetap sehat 

hingga lahiran dengan lancar 
❖ Doakan keluargaku sehat selalu dan diberkati 

selalu apapun yang dikerjakan 
❖ Doakan relasiku bersama Tuhan dan sesama 
❖ Doakan regenerasi leader di Equipment 

Ministry 
 

 

 

POKOK DOA JOYERS 

Ardo (CG Ifon) 

❖ Doakan semester berikut supaya lancar, untuk 
kesehatan orang tua, untuk bapa angkat, dan 
orang-orang yang selalu bantu kita semoga 
selalu memberikan kesehatan 

Roby (CG Edwin) 

❖ Bersyukur penyertaan Tuhan buat studi dan 
keluargaku  

❖ Doakan untuk relasi ku dengan semoga bisa 
semakin intim dan terus bergantung pada 
Tuhan 

❖ Doakan untuk kesehatan dan rejeki keluarga  
❖ Doakan untuk bisa melakukan firman Tuhan  
❖ Doakan untuk studiku 
❖ Doakan untuk relasi dengan sesama agar bisa 

jadi berkat 

Tami (CG Edwin) 

❖ Bersyukur untuk kebaikan Tuhan Yesus selama 

ini di hidup saya 

❖ Doakan supaya kuliahku lancar semester ini 

❖ Doakan keluargaku buat kesehatan dan 

kelancaran dalam pekerjaan 

❖ Doakan semoga Tuhan mengabulkan 

pergumulanku soal hubungan asmaraku 

Lalang (CG Edwin) 

❖ Bersyukur dan berterima kasih atas kelancaran 

wisuda kemarin dan bersyukur juga atas 

penyertaan Tuhan dihidup ku dan keluarga 

sampai detik ini 

❖ Doakan untuk rencana selanjutnya agar segala 

sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan 

❖ Doakan untuk lepas dari dosa-dosa favorit 

❖ Doakan relasiku dengan Tuhan dan sesama 

Anita (CG Edwin) 

❖ Bersyukur bisa berkumpul lagi dengan keluarga 

❖ Doakan untuk kelancaran pengerjaan studio  

❖ Doakan untuk studi adikku agar bisa lebih baik 

❖ Doakan untuk relasi pribadiku dengan Tuhan 

Damar (CG Edwin) 

❖ Bersyukur atas penyertaan Tuhan seminggu ini 

❖ Doakan untuk kesehatan keluarga dan kerabat 

❖ Doakan untuk kelancaran kuliah adik 

❖ Doakan untuk kelancaran studi dan pengerjaan 

tugas 


